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febrer 2022 
 

Escola La Maquinista

 
 

“L'aprenentatge és un tresor, que seguirà al seu propietari a tot arreu."  

Proverbi xinès 
 

DEDICATÒRIA 

Aquest mes de gener ha estat molt dur per a tothom. L’onada de contagis i els múltiples 
confinaments, sumats a les nombroses baixes laborals a tots els nivells de les treballadores del 
centre, sovint sense poder ser cobertes per l’administració, ens han posat a prova com a equip 
i com a comunitat. 
Des d’aquí  volem cridar ben alt que  l’equip humà de la nostra escola no té preu, per la seva 
entrega i el seu compromís , ara i sempre, i especialment  en aquests moments d’alta 
complexitat que estem vivint. 
 
L’equip directiu. 

PORTES OBERTES 

Enguany les portes obertes de la nostra escola adopten un format que s’ajusta a les 
recomanacions del departament  d’educació i als acords als quals hem arribat totes les escoles 
de la nostra zona educativa amb la premissa de fer un front comú que faci valdre l’escola 
pública com a marca de qualitat i d’equitat. 
 
Per tant, no es farà cap xerrada, ni presencial, ni telemàtica. Les persones interessades 
s’hauran d’inscriure via formulari electrònic que estarà disponible al nostre web i rebran una 
presentació virtual del nostre projecte educatiu. Tanmateix, en aquest formulari podran 
escollir dia i torn per fer una visita guiada per l’escola a la tarda els dies 1 o 2 març, en dos 
torns, de 17:30 a 18:30 i de 18:30 a 19:30. Durant aquesta visita, que s’organitzarà en grups 
simultanis de no més de 10 persones,  mirarem  de  resoldre els possibles dubtes i neguits. 
Com sempre hem fet, us convidem a les famílies de la comunitat a col·laborar acompanyant 
algun dels grups de visita. Per tal d’organitzar-nos, us demanem que si teniu interès a 
participar, ens escriviu un mail a escola@escolalamaquinista.cat 
 
 
 

 

Ferran Junoy, 14, (08030), Barcelona.  

Tel: 933 118 438 • Fax: 933 459 709  

escola@escolalamaquinista.cat 
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CALENDARI ESCOLAR  
 
 
vacances de primavera. 

De l’11 d’abril al 18 d’abril 
de 2022, ambdós inclosos. 
 
acaben les classes: 

22 de juny de 2022 
 
Festes de lliure disposició:  

7 de desembre, 28 de febrer  
i 3 de juny.  
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CARNAVAL 

Divendres 25 de febrer celebrarem el carnaval a l’escola. En 
aquesta ocasió, hem de fer una adaptació de la festa que 
habitualment fèiem per tal d’ajustar-nos al context actual. 
Malauradament,  la celebració no podrà ser oberta a les 
famílies. Procurarem captar els moments més significatius per 
fer-los arribar via telegram. 
Els nostres infants escolliran una disfressa relacionada amb 
temàtiques sorgides de l’assemblea d’infants. 
El dia 25 sortirem a la pista i, al ritme de la música, mostrarem 
la nostra disfressa a la resta de companys i companyes de 
l’escola. Aquest curs, comptarem  amb l’ajuda de l’Helena i el 
Xavi per animar la celebració. 
 
 
 

SORTIDES 

   03 de febrer, 5èA Sàhara aniran a la granja de Navàs. 

23 de febrer, P3 anirà a l’auditori a gaudir de l’obra “El 
planeta clarinet” 

09 de març, tot infantil teatre en anglès “The Jungle”, a 
l’escola. 

17 de març, P4 visitaran el MNACTEC (Terrassa) gaudint de 
l’exposició “Els colors de la llum”. 

21 de març, 1r i 2n gaudiran a l’escola de l’obra en anglès 
“Georgina and the dragon”. 

22 de març, 1r i 2n aniran al SAT a gaudir de l’obra 
“Marúnica” 

24 de març, P5 visitaran el MNACTEC (Terrassa) gaudint de 
l’exposició “Els colors de la llum”. 

31 de març i 1 d’abril, P4 i P5, colònies al “Castell de Fluvià”. 

1 d’abril , P3 sortida d’un dia al “Castell de Fluvià”. 

5 d’abril, 2n A i B, aniran al Palau Sant Jordi a participar en el 
“Dansa Ara”. 

 

 

 

 

 

 

PREINSCRIPCIÓ CURS 2022 - 2023 

Les dates previstes per la preinscripció de l’alumnat nou al 
centre són del 07 al 21 de març. 

Una de les dades importants per a les famílies noves, és 
saber el nombre de germans que es matricularan a l’escola el 
proper curs. Per tal de fer les previsions correctes, us 
demanem que aquelles famílies que tingueu infants per 
matricular a P3 el curs vinent, i encara no ens ho hagueu 
comunicat ompliu el següent formulari. 

https://forms.gle/cwckHYHXXhtWoUMA8 

 
 
 

COMPARTIM EXPERIÈNCIES 

Com a escola compromesa amb el procés de transformació 
educativa de l’escola a Catalunya, participem en diverses 
iniciatives, d’algunes de les quals us n’informem a 
continuació: 

- El passat mes de gener, Les tutores de les dues classes 
de tercer van fer una xerrada sobre les propostes de 
treball. pel web especialitzat “docents.cat” 
 

- 18 de febrer: Jornades de turisme pedagògic al centre. 
Representants de fins a cinc escoles d’arreu del territori 
català ens visiten per conèixer de primera mà el nostre 
projecte educatiu. 

 
- Grup de treball de La cultura matemàtica de les 

persones. Com a participants d’aquest seminari, 
presentarem l’experiència de la nostra habitual fira del 
comerç a les jornades estatals que organitza la 
Universitat Blanquerna el dia 19 de febrer. La 
presentació anirà a càrrec de la Judit Escoda, tutora de 
sisè i d’en Raúl Martínez, actualment a càrrec de la 
direcció del centre. 
 

- El 10 de març, la nostra coordinadora pedagògica, la 
Tània Espín presentarà al nou CESIRE una experiència 
relacionada amb els projectes de treball.

https://forms.gle/cwckHYHXXhtWoUMA8
https://docents.cat/xerrada/capses-aprenentatge-maquinista/
https://docents.cat/xerrada/capses-aprenentatge-maquinista/
https://docents.cat/qui-som/
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